
PE-HD 

viemäröintiputkistot 
Sade- ja jätevesien sekä laboratorioiden viemäröintiin



Yleiskuvaus tuotteesta

PE-HD putkistojen käyttö on lisääntyy koko ajan erilaisissa kiinteistöissä sekä laboratorioiden 
viemäröinneissä. Fluorotechin tarjoama Akatherm:n PE-HD viemäröintiputkisto on keveytensä, 
vaivattoman ja nopean käsittelyn vuoksi helppo asentaa ja tuo asennuksessa säästettävän ajan vuoksi 
kustannussäästöjä, kun verrataan sitä esimerkiksi teräsputkiin tai paineellisiin PE-HD putkistoihin. 
Sähkömuhviasennukseen tarvittava hitsauskone painaa kevyimmillään alle 2kg, ja myös puskuhitsaus 
liitostapana on edullinen ja helppo. 

Putkisto kestää laboratorioiden kemikaaleja ja lyhytaikaisesti jopa kiehuvaa vettä. Putkiston arvioitu 
käyttöikä on noin 50 vuotta. Käyttökohteita ovat kiinteistöjen sadevesiviemärit ja laboratorioviemärit. 

Fluorotech varastoi Vantaalla yleisimmät PE-HD viemäriputkiston putket ja osat sekä kaikki putkiston 
asentamiseen tarvittavat koneet ja työkalut. Toimitamme isommatkin projektit muutaman viikon 
toimitusajalla. Tarjoamme myös suunnittelupalvelua yhdessä Akatherm:n kanssa, sekä annamme 
Vantaan palvelukeskuksessamme myös putkiston hitsauskoulutusta. Voimme tarvittaessa valmistaa 
mittakuvien mukaisia esivalmistettuja putkiston osia tuotantoyksikössämme. 
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Edut

• Kiinteät saumat vähentävät vuotoriskejä
• Helppo ja nopea asennus
• Hyvä kemiallinen kestävyys –paitsi voimakkaat hapot
• Keveys
• Sileä/liukas pinta 
• Pitkä käyttöikä (arvioitu 50 vuotta)
• Hyvä UV/sää kestävyys 
• Ei  johda lämpöä (ei kondensoi vettä) • Ei  johda lämpöä (ei kondensoi vettä) 
• Kierrätettävä materiaali 
• Pystytään esivalmistamaan osia ( vähentää asennusaikaa kohteessa)
• Hyvä lämmönsieto (-40°- +96°C)
• Hyvä iskunkestävyys 
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Käyttökohteet

• Kiinteistö- ja toimitilaviemäröinti
– Tehtaat, tavaratalot, varastot, sairaalat 

ja muut isot kiinteistöt

• Laboratoriot 
• Akathermin referenssikohteita:• Akathermin referenssikohteita:
http://www.akatherm.com/drainage/en

/pageid/drainage-case-studies
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Tuotetiedot

• Standardit STF, DIN
• Väri musta
• kemiallinen kesto useimmat liuottimet, hapot, emäkset, rasvat ja öljyt
• maksimi paineenkesto - (PN4, ei virallista paineluokitusta)
• käyttölämpötila -40°- +96°C
• Liitäntätapa puskuhitsaus, sähkömuhvi-, kierre-, laippa-, muhviliitos
• Putkikoot d 32 - 315mm, L 5000mm• Putkikoot d 32 - 315mm, L 5000mm
• Osakoot d 32 - 315mm
• Varastokoot 50, 75, 110, 160, 200 ja 250mm
• Putkien seinämävahvuudet välillä 3,0 – 9,7mm, riippuen putkikoosta
• Hinnasto http://www.fluorotech.fi/hinnastot
• Tuoteluettelo: http://www.fluorotech.fi/pe-hd_viemarointi
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Standardit / sertifikaatit

� Suomi: STF

� Ranska CSTB Raccords France, CSTB Tubes France

� Hollanti: KOMO 

� Saksa: U-SKZ Germany

� Tanska: ETA 

� Ruotsi: Sitac

� Itävalta: ÖNORM EN

� Italia: IPP Italy

� Belgia: BCCA Belgia

� Sveitsi: Swiss Quality Grundstucksentwäserung, Swiss Quality
Gebäudeentwäserung.

� Australia: WaterMark Australia 

� Valmistajat:  Osat: Akatherm B.V., Hollanti, Putki: Dyka B.V., Hollanti
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Tieto- ja koulutuspalvelut
• Fluorotech ja Akatherm tarjoaa yhdessä asiakkaillemme suunnittelupalvelua
• Suomenkieliset asennusohjeet 

Lisätietoja: http://www.fluorotech.fi/tietopalvelut

• Fluorotech tarjoaa asiakkailleen hitsaus- ja laitteiden käyttökoulutusta
Lisätietoja: http://www.fluorotech.fi/koulutuspalvelut

TyöstöpalvelutTyöstöpalvelut
• Fluorotech valmistaa esivalmistettuja osia asiakkaidemme mittakuvien ja toiveiden 

mukaisesti
Lisätietoja: http://www.fluorotech.fi/tyostopalvelut
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Liitostavat
•Puskuhitsaus
•Sähkömuhvihitsaus
•Kierreliitos
•Muhviliitos

Katso asennusvideot täältä: 
http://www.akatherm.com/drainage/en/pageid/drainage-downpipe-download-area

Asennusohje: 
http://www.fluorotech.fi/pe-hd_viemarointi
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Toimittajatiedot

Oy Fluorotech Ltd

Kivipyykintie 4, 01260 VANTAA, 

FINLAND 

Puhelin 020 777 0500

kotisivu: www.fluorotech.fi

sales@fluorotech.fi tai 

etunimi.sukunimi@fluorotech.fi
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